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Aan Provincie Drenthe 
t.a.v. Gedeputeerde Staten van Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 
 
 
Emmen, 17 februari 2010 
 
Betreft: zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe 
 
 
Geacht College, 
 
 
Naar aanleiding van uw Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe willen wij middels dit schrijven 
gebruik maken om onze zienswijzen te plaatsen bij deze visie 
 
Missie, ambities en belangen 
De missie “ het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een 
bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten” heeft een ietwat conservatief karakter. 
Drenthe, en zeer zeker Emmen heeft meer te bieden. Emmen is de! Industriestad van Noord 
Nederland en met name economie en werkgelegenheid komen onzes inziens onvoldoende 
aan bod. Het begint met ambitie! 
 
 
Schaalniveaus 
Wij vinden het een gemiste kans om nu ook eens over de provinciegrenzen heen te kijken. 
Met name de relatie Zuidoost Drenthe -Duitsland alsmede de relatie Emmen/Coevorden –
Hardenberg-Almelo is vanuit economisch perspectief een zeer interessante. 
 
 
Versterken van de bereikbaarheid 
Essentieel voor een gunstig vestigingsklimaat van Zuidoost Drenthe is een optimale 
bereikbaarheid. U merkt terecht op dat de stedelijke ontsluiting van Emmen niet optimaal is. 
Ons inziens is een verdubbeling van de weg Emmen-Klazienaveen (N862) en de weg 
Emmen-Coevorden (N34) meer dan het onderzoeken waard.  
 
 
Energie en duurzaamheid 
Het VPB is ook van mening dat duurzame energie een belangrijke rol speelt voor de 
toekomst. Echter windenergie is (nog) niet kostenneutraal en zeer horizonvervuilend; de 
kernkwaliteiten van Drenthe haal je hier mee onderuit. Onderzoek het gebruik van andere 
natuurlijke bronnen die er zijn zonder het (unieke) landschap geweld aan te doen: 

- geothermische aardwarmte 

- zonenergie 
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Verkeer en vervoer 
De hoofdstructuur van Emmen wordt bepaald door een beperkt aantal wegen; 

- A-37, west Nederland, Duitsland 

- N-34, Groningen en Twente 

- N381, Frieslandroute 

- N 391, zuidoost Groningen 
Hiermee is Emmen redelijk ontsloten. Echter om deze bereikbaarheid optimaal te houden en 
te verbeteren is het minimaal van belang dat de N34 wordt verdubbeld van Coevorden tot 
aan het knooppunt Holssloot alsmede de N862 (A-37 , Klazienaveen-Emmen) wordt 
verdubbeld; door ombouw van de N37 naar de A37 heeft de N862 een andere status 
gekregen; meer voertuigen per dag. Verder zouden wij graag zien dat er nagedacht wordt 
over een mogelijke aansluiting van de A35 op de A37/A28. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Herman G. Idema     H.J. de Wit 
Directeur VPB  Emmen    Voorzitter VPB Emmen 
 


